รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 10/2553
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
***********************************
ผูเขาประชุม
1. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
5. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
6. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
7. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
8. อาจารย ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
9. รองศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
10. ผศ.ดร.มารินา เกตุทตั -คารนส
11. หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ
ผูไมเขาประชุม
1. หัวหนาสถานวิจัย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หัสไชย บุญจูง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเวทย นิงสานนท
อาจารย ดร.วิทธวัช โมฬี
อาจารย ดร.สุดชล วุนประเสริฐ
รองศาสตราจารย ดร.พงษชาญ ณ ลําปาง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ กาสลัก
รองศาสตราจารย ดร.มณฑารพ ยมาภัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารักษ ธีรอําพน
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายประพันธ พันธุอนุกูล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.50 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหวางวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553
ตามที่ ส าขาวิ ช าฯ ได เ สนอเรื่ อ งแจ ง เวี ย นให ค ณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก วิ ช าฯพิ จ ารณา
ระหวางวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 รวมจํานวนทั้งสิ้น 63 เรื่อง สรุปดังนี้
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1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5. สวนกลาง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

23
8
19
12
1

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ทั้งนี้ฝายเลขาฯ ไดสรุปหัวเรื่องมติเวียนดังกลาว ตามเอกสารประกอบการประชุม อนึ่ง
รายละเอียดสรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ในชวงวันดังกลาว สามารถดูไดที่ฐานขอมูลสรุปมติเวียน
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ของฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2

แจงมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2553
ฝายเลขานุการไดแจงที่ประชุมทราบถึงมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการผลิตพืช เพิ่มเติม จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ และเห็นควรแตงตั้ง อาจารย
ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ เปนกรรมการและเลขานุการ เพิ่มเติมดวย
2. อนุมัติแตงตั้ง อาจารย ดร.ธนาวิทย กุลรัตนรักษ อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
เปนคณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาโท ตั้งแตภาคการศึกษา 2/2553 เปนตนไป
3. ให ค วามเห็ น ชอบผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2553 3/2552 และ
1/2553 เพิ่มเติม จํานวน 4 ราย ระดับปริญญาเอก 1 ราย ระดับปริญญาโท 2 ราย และ
ระดับปริญญาตรี 1 ราย
4. อนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาใหกับนางสาวสุมาลี โพธิ์ทอง เลขประจําตัว M5030422
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จากระดับปริญญาโท เปนระดับปริญญาเอก
ตั้งแตภาคการศึกษา 3/2553 โดยใหนับหนวยกิตวิทยานิพนธเริ่มตั้งแตระดับปริญญาโท
ตามที่เสนอ
มติ

วาระที่ 1.3

ที่ประชุมรับทราบ

แจงผลการแขงขันโครงการ “กรุงไทยตนกลาสีขาว” ประจําป 2553 ของ นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ประธานที่ประชุม แจงผลการแขงขันโครงการ “กรุงไทยตนกลาสีขาว” ประจําป 2553 ของ
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารจั ด การ สํ า นั ก วิ ช าเทคโนโลยี สั ง คม ที่ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. ธวั ช ชั ย
ทีฆชุณหเถียร อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปนอาจารยที่ปรึกษา
โครงการ โดยมีอาจารย ดร. รุจ มรกต และอาจารย ดร. โสภณ วงศแกว เปนวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน
โครงการ “ตอลมหายใจเบญจมาศแหงวังน้ําเขียว” ของทีมนักศึกษา ทีมรักษวังน้ําเขียว ที่ไดรับรางวัล 2 รางวัล คือ
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1. รางวัลพิเศษ จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) ดานการบริหารธุรกิจดวยความโปรงใสและซื่อสัตยสุจริต รับทุนการศึกษา
30,000 บาท พรอมโลรางวัล
2. รางวัลโปสเตอรดีเดน รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พรอมโลรางวัล
มติ

ที่ประชุมรับทราบและขอขอบคุณคณาจารยผูเกี่ยวของทุกทาน

วาระที่ 1.4

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหารงบประมาณและการ
คลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุม เรื่องมาตรการบริหารงบประมาณและการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยขอใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติตามประกาศฯ อยางเครงครัด ตามชวงเวลาที่กําหนด โดย
แจงวา จะตองตั้งคณะทํางานติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงาน ซึ่งจะดําเนินการตอไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.5

คณาจารยใหม ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาจารย ดร.สุดชล วุนประเสริฐ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แจงที่ประชุมวา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ไดบรรจุอาจารยใหม ไดแก อาจารย ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ เริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และมีกรรมการฯ ไดใหขอ เสนอแนะวา เมื่อสํานักวิชาฯ มีบุคลากรใหม ขอใหเวียน
แจงใหทุกคนในสํานักวิชาทราบ โดยแนบภาพถายดวย
มติ

ที่ประชุมรับทราบ มอบสํานักวิชาฯ รับเรื่องไปดําเนินการตอไป

วาระที่ 1.6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับการคัดเลือกเปนเจาภาพการจัดงานวัน
เกษตรแหงชาติ ประจําป 2554
ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมวากระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดคัดเลือกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเปนเจาภาพการจัดงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2554 นัน้ โดยทานประธานไดแจกเอกสารที่
นําไปเสนอตัวขอเปนเจาภาพ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม และผูจัดการฟารม ไดแจงที่
ประชุมวา ประมาณวันที่ 8 มกราคม 2554 ผูแทนจากกระทรวงเกษตรฯ จะเขาตรวจดูพ้ืนที่การจัดงานและกําหนด
ตารางการดําเนินงาน
มติ
ระเบียบวาระที่ 2
วาระที่ 2.1

ที่ประชุมรับทราบ และขอใหมหาวิทยาลัยเตรียมการตอนรับ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 8/2553
เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ฝายเลขานุการฯ ไดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 8/2553
เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยทาง e-mail เพื่อใหกรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจงรับรอง หรือแกไข
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รายงานการประชุมใหฝายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไมไดรับแจงแกไข จะถือวากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุป
ดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 2 ราย แจงตอบแบบรับรองโดยไมมีการแกไข
3. กรรมการ 1 ราย แจงตอบแบบรับรองโดยมีการแกไข รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2553 ตามที่ไดมีการแกไข

วาระที่ 2.2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ฝายเลขานุการฯ ไดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยทาง e-mail เพื่อใหกรรมการประจําสํานักวิชาฯ แจงรับรอง หรือแกไข
รายงานการประชุมใหฝายเลขานุการฯ ในกรณีที่ไมไดรับแจงแกไข จะถือวากรรมการรับรองรายงานการประชุม สรุป
ดังนี้
1. กรรมการ 10 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
2. กรรมการ 1 ราย แจงตอบแบบรับรองโดยไมมีการแกไข
3. กรรมการ 2 ราย แจงตอบแบบรับรองโดยมีการแกไข โดยขอใหเพิ่มเติมในรายการ
ครุภัณฑที่มีการจัดลําดับในรายงานการประชุมดวย รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม
และมีกรรมการขอแกไขเพิ่มเติม โดยผูเขาประชุมในลําดับที่ 5 ขอใหเพิ่มคําวา (แทน)
มติ

ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2553 ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม

เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
พิ จ ารณาระดั บ คะแนนตั ว อั ก ษรในรายวิ ช าต า ง ๆ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และระดั บ
ปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2553
ประธานที่ประชุม เสนอพิจารณาระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2553 โดยพิจารณาตามลําดับสาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยี
การผลิตสัตว เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษรในรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2553 โดยมีขอสังเกตดังนี้
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1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิ ตสัต ว ระดับปริญญาตรี รายวิชา 303320 และรายวิช า
303410 มีนักศึกษาลาออก ซึ่งนักศึกษาที่ลาออกไมใชนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว และคาดวานักศึกษานาจะลาออกเพื่อขอกลับเขาศึกษาใหม
2. สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าหาร ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขอให ใ ส เ ครื่ อ งหมาย * ในรายวิ ช า
305212 คูกับรายวิชา 315213 และรายวิชา 305231 คูกับรายวิชา 315231 ที่มีการตัด
เกรดรวมกัน เพื่อความชัดเจนในการแสดงชวงคะแนนสูงสุด ต่ําสุดและคะแนนเฉลี่ย
และรายวิชา 315231 แกระดับคะแนน F 1 คน ไปเพิ่มที่ระดับคะแนน C+ จาก 11 คน
เปน 12 คน
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาตรี รายวิชา 304301 แกไข ระดับคะแนน I
เปน X เนื่องจากกําลังสรุปผลการสอบ
วาระที่ 4.2

การตอสัญญาจางผูเกษียณอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประธานที่ประชุม เสนอที่ประชุมพิจารณาการตอสัญญาจางผูเกษียณอายุ เนื่องจากใน
ปงบประมาณ 2554 (30 กันยายน 2554) สํานักวิชาฯ จะมีคณาจารยผูเกษียณอายุ ขอมอบหมายใหสาขาวิชาฯ ไป
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการจางผูเกษียณอายุ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยการประชุมสาขาวิชาฯ ใน
สวนของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว มอบหมายรองคณบดี เปนผูดําเนินการ
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายสาขาวิชาไปดําเนินการ

วาระที่ 4.3

การจัดสรรทุนวิจัยแกชุดโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตดานวิจัย มทส.
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ ง ที่ ป ระชุ ม ว า สํ านั ก วิ ช าฯได รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น ด า นวิ จั ย
จํานวน 4 โครงการ เพื่อสงเสริมนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ โดยโครงการวิจัยจะตองมีผลงานตีพิมพ
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.4

รายงานผลสรุปการประเมินสภาพครุภัณฑการเรียนการสอนฟารมมหาวิทยาลัย
รองคณบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินสภาพครุภัณฑสําหรับการเรียนการ
สอนของฟารมมหาวิทยาลัย แจงผลสรุปการประเมินสภาพครุภัณฑ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว
1. ครุภัณฑกอนการแยกโครงสรางการเรียนการสอนออกจากวิสาหกิจ ในสวนครุภัณฑที่ใช
งานไมไดที่มีผลกระทบตอการเรียนการสอน ใหแยกออกใหชัดเจน
2. ครุภัณฑที่ใชงานไมไดและไมกระทบตอการเรียนการสอน ใหทําเรื่องจําหนายครุภัณฑ
3. ครุภัณฑหลังการแยกโครงสรางการเรียนการสอนออกจากวิสาหกิจ ครุภัณฑที่ใชงาน
ไมไดที่มีผลกระทบตอการเรียนการสอน ขอใหจัดหาทดแทนโดยดวน
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มอบใหฟารมทําเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยตอไป
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วาระที่ 4.5

เสนอขอตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย)
ตามที่ อาจารย ดร.รัชฏาพร อุนศิวิไลย อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มีความ
ประสงคเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย) พรอมนีไ้ ดแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ
2.บทความวิจัยตีพิมพ จํานวน 5 บทความ
3.เอกสารประกอบการสอนวิชา 315321 อาหารและโภชนาการ
ที่ประชุมพิจารณาแลว โดยขอใหปรับแกเอกสารประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ
ดังนี้
1.ประวัติการทํางานขอ 2.6 ถึง 2.13 ขอใหยา ยไปที่ขอ 3.5 งานอื่น ๆ
2.ขอ 3 ภาระงานยอนหลัง 3 ป รายการที่ 1 และ 2 ในภาคการศึกษา 3/2549 เกินกําหนด
ระยะเวลาหรือไม
3.รายวิชา Graduate Seminar I, รายวิชา Graduate Seminar II, รายวิชา Graduate
Seminar VI เปนรายวิชาระดับปริญญาตรี ถูกตองหรือไม
4.ขอ 4.1.1 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 315321 ควรระบุวาเปนวิชากี่หนวยกิต
5.ขอ 4.1.3 งานวิจัย ขอใหตรวจสอบวิธีการเขียนรายการอางอิง
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหปรับแกเอกสารและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสํานักวิชา

ในครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอืน่ ๆ
คําขอสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการรวมวิชาชีพเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ประธานที่ประชุม ไดเสนอที่ประชุมทราบวาสํานักวิชาฯ ไดจัดทําคําขอสิ่งกอสรางอาคาร
ปฏิบัติการรวมวิชาชีพเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนวงเงิน
งบประมาณ 180 ลานบาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยเปนรายการขออาคารสิ่งกอสรางที่
รวมถึงการตกแตงหองปฏิบัติการตาง ๆ รองรับงานวิจัย การเรียนการสอน ดานพืช ดานสัตว และเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยว สถานที่กอสรางที่พื้นที่ฟารมมหาวิทยาลัย
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ 5.2

กําหนดเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องปริมาณงาน ของพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหนาสํานักงานคณบดี แจงที่ประชุมเรื่องการกําหนดเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงาน
เรื่องปริมาณงาน ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ โดยจัดประชุมพนักงานรวมกันกําหนดเกณฑดังกลาว และขอ
เริ่มทดลองใชในการประเมินครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2553
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ปดประชุมเวลา 12.15 น.

(นายประพันธ พันธุอนุกูล)
หัวหนาสํานักงานคณบดี
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

